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Kurulum

Teams Uygulamasını Bilgisayarınıza İndirin

 Aşağıdaki linke tıklayarak uygulamayı bilgisayarınıza yükleyiniz.

 Bilgisayarlar için Micrasoft Teams'i indirmek için tıklayınız

 Androd telefonlar için tıklayınız

 Ipad ve Iphone telefonlar için tıklayınız

 Windows mobil telefonlar için tıklayınız

 Uygulamayı bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza indirdikten sonra Üniversite Mail Adresiniz ile (kullaniciadi@bezmialem.edu.tr) giriş 

yapınız.

 Şifreniz bezmialem oturum açma şifreniz ile aynıdır. Şifrenizi hatırlamıyorsanız, şifrenizi https://reset.bezmialem.edu.tr/ adresinden 

yenileyiniz.

 Giriş ile ilgili sorun yaşarsanız aldığınız hatanın ekran görüntüsü ile fakültenizin sekreterine başvurunuz.

 Kişisel mail adresleriniz ile Teams uygulamasını kullanmayınız.

 Planlı eğitimlerin mobil cihazlarınızın takvimine otomatik eklenmesi için Bezmialem Mail adresinizi cihazınıza kurunuz 

 Mobil cihazınıza mail kurulumu adımları için tıklayınız (Bezmialem mail)

https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=tr
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706
https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#office-SmsEmail-ntsjwrn
https://reset.bezmialem.edu.tr/
https://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/bilgi-teknolojileri-direktorlugu/e-posta.aspx


Ekran Paylaşım İzni

 Mac kullanıyorsanız, paylaşmadan önce bilgisayarınızın ekranını 

kaydetmek için ekiplere izin vermeniz gerekir.

 Ekranınızı ilk kez paylaşmaya çalıştığınızda izin vermeniz istenir. 

İstemden sistem tercihlerini aç'ı seçin.

 İstemi kaçırırsanız, bunu istediğiniz zaman Apple menüsüne > 

sistem tercihleri > güvenlik & gizliliğie giderek yapabilirsiniz.

 Ekran kaydı altında Microsoft Teams’in seçildiğinden emin olun.



Bilgilendirme

 Öğretim görevlileri sadece öğretmeni olduğu dersleri göreceklerdir.

 Öğretim görevlileri sanal sınıf üzerinde değişiklik yapma yetkisi vardır. Üye ekleme, çıkarma işlemlerini isterse 

yapabilir.

 Ayrıca sınıfta ‘sahip’ yetkisinde oldukları için sınıfı silme yetkileri de vardır.

 Planlı eğitime katılmak için;  mailde ‘Microsoft Toplantısına Katılın’ linkine tıklayarak katılabilir.

 Outook’tan takvime tıkladıktan sonra ilgili dersin üzerine tıklanır, açılan mailden ‘Microsoft Toplantısına Katılın’ linkine 

tıklanabilir. 

 Haftalık ders programınıza göre eğitiminizin olduğu saatte sanal sınıf içerisine girerek ‘Toplantı Yapın’ butonuna 

tıklayarak eğitiminize anında başlayabilirsiniz.

 Öğrenciler de o saatte sanal sınıf içerisinde olacağı için, sohbet alanındaki ‘Katıl’ butonuna tıklayarak eğitime 

katılabilirler.

 Sanal sınıf içerisinde sadece öğretim görevlileri toplantı başlatabilir. Öğrenciler görüntülü toplantı başlatamaz.



Görünüm Ayarları

Kılavuz Görünümü;

Liste görünümü;
Görünümü değiştirmek için;
Ekip oluştur veya ekibe katıl linkinin yanındaki çark işaretine tıklanır. 
‘Görünümü değiştir’ linkine tıklanır. 
Düzen başlığının altından istediğiniz görünümü seçebilirsiniz.



Ayarlar

Toplantıya katılmadan önce ‘Şimdi katıl’ butonunun yanında ‘Çark’ 
butonuna tıklayınız. Yada online toplantıdayken üç noktaya tıklayarak 
"Cihaz Ayrıntıları" linkine tıklayınız.

Birden fazla cihaz (mikrofon, hoparlör, kamera) kullanıyorsanız, açılan 
pencereden kullanmak istediğiniz cihazı seçiniz.

Eğer cihazının bilgisayarınıza takılı ise ve mikrofon veya hoperlorünüz
bu pencerede gözükmüyor ise;
 Team'i kapatın, cihazı çıkartıp tekrar takın ve teams uygulamasını yeniden 

başlatın.
 Windows arama barına "Mikrofon gizlilik" yazın ve gizlilik ayarlarına gidin
 Mikafonunuzu yada kameranızı Teams’in kullanmasına izin veriyor mu kontrol 

edin
 Bilgisayarınızdan Denetim Masası » Donanım ve ses kontrollerinizi yapınız.
 Hala sorun var ise ses-görüntü cihazınız arızalıdır değiştiriniz.



Online Ders

1-Online derse başladığınızda üç nokradan ‘Kaydı Başlat’ linkine tıklanır. 

2-Chat bölümü kullanarak sınıf içerisine mesaj yazabilirsiniz.

3-Katılımcıları göster butonu ile derse katılına bütün öğrencileri görebilirsiniz.

Katılımcıların altında üç noktadan katılımcı listesini indirebilirsiniz. (Katılımcıların listesini 
sadece toplantıyı başlatan kişi indirebilir. Eğer eğitiminiz Fakülte sekreteriniz tarafından 
planlandı ise katılımcı listesini Fakülte Sekreterinizden başkası indiremez.)

4-Paylaşım panelini açmak için tıklayınız. 

3-1

Ders kaydı eğitmen tarafından başlatılır ve bitirilir. Ders kaydı başladığınızda aşağıdaki gibi uyarı göreceksiniz. Ders 
kaydı durdurulduktan sonra otomatik derlenir ve bir süre sonra işlenen dersin sohbet alanına ve Micrasoft Stream'e
yüklenir. Dersi alan bütün öğrenciler bu videoyu daha sonra izleyebilirler.

Derse başlamadan önce, Tüm kullanıcıların mikrofonlarını kapatmanız gerekmektedir. Aksi taktirde 
öğrencilerin mikrofonların gelen sesler sizi rahatsız edebilir. ‘Tümünün sesini kapat’ butonuna 
tıklayarak herkesin mikrofonunu kapatınız.

Duyuru olarak;’ Arkadaşlar, dersin sağlıklı işlenebilmesi için hepinizin mikrofonlarını kapatıyorum, söz hakkı isteyen olursa el
kaldır butonunu kullanarak el kaldırabilir. Söz hakkı verdikten sonra mikrofonunu açarak konuşmasını yapabilir ve ardından 
tekrar mikrofonu kapatmalıdır.’  diyerek öğrencileri bilgilendirebilirsiniz.

https://web.microsoftstream.com/


Paylaşım Ekranı

4-1-) Bilgisayarınızdaki sesleri de paylaşımınıza eklemek için bu kutucuğu işaretleyin. (Masaüstünüzdeki videonun sesini, 
herhangi bir web sayfasından açacağınız bir videonun sesini veya sesli sunumlardaki sesleri de paylaşıma eklemek için 
işaretleyiniz.)
4-2-) Masaüstünüzü paylaşmak içi kullanılır. Paylaşım yapmaya başladığınızda, paylaşım yapılan ekran kırmızı çerçeve 

içerisine alınır.
4-3-) Paylaşım yaparken sadece pencere paylaşmak isterseniz bu özelliği kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızda farklı bir pencere 

yada uygulama açtığınızda diğer kişiler bunları görmez.
4-4-) Daha önce yüklemiş olduğunuz dosyaları paylaşarak üzerinde sunum yapmanızı sağlar.
4-5-) Bilgisayarınızdan dosya paylaşarak üzerinde sunum yapabilirsiniz. (Sadece .pptx sunumu)
4-6-) Beyaz tahta özelliğini kullanarak ekrana şekiller çizebilirsiniz.



Toplantı Linkini Paylaşma

Powerpoint sunumu paylaşırken göz işaretini kapatmazsanız öğrenciler istedikleri gibi sağ sol 
sayfa geçişi yapabilirler. Mesela siz 5. sayfayı anlatırken öğrenci isterse 10. sayfaya göz atabilir.

Üç noktadan toplantı ayrıntılarını göster seçeneği ile toplantı linkini 
kopyalayarak başka kişiler ile paylaşabilirsiniz.

‘Panoya kopyala’ butonuna tıklayarak toplantı linkini kopyaladıktan sonra 
istediğiniz kişiye bu linki iletebilirsiniz. Linke tıklayan kişiler toplantınıza dahil 
olacaktır.



Öğrenciye söz hakkı verme, sunucu katılımcı ayarları

El kaldıran öğrenci olduğunda; teams penceresinde ‘Katılımcıları Göster’ butonunda uyarı gelecektir.

 Öğrenciye söz hakkı vermek için, Öncesinde üç noktadan 'kişiyi sunucu yap' diyerek kişinin sunum 

yapması ve konuşabilmesi için yetkilendirmiş oluyoruz. Aksi takdirde kişi mikrofonunu açamaz. 

Sonrasında ‘Ahmet söz hakkı istemiş, evet Ahmet mikrofonunu açıp konuşabilirsin’ diyebilirsiniz. 

Öğrenci kaldırdığı eli kendi indirebilir isterseniz öğrencin yanındaki üç noktadan ‘Eli İndir’ butonuna 

basarak sizde indirebilirsiniz. Konuşması biten öğrenci kendi mikrofonunu kapatmadığı durumlarda 

‘Tümünün sesini kapat’ butonuna tıklayarak herkesin mikrofonunu kapatabilirsiniz.

 Sunucular; Ekran paylaşımı, tümünü sessize al, toplantı kaydı başlat-durdur. Gibi yetkilere sahiptir. 

Online derste sunucu sadece siz olmalısınız. Aksi taktirde öğrenci sizin paylaşım yaptığınız anda kendi 

paylaşım yaparak sizinkini durdurabilir. Sizin sesini kapatarak dersi sabote etme ihtimali vardır.

 Katılımcılar; Bu derse öğrenci olarak katılan kişilerdir. Öğrenciden ekran paylaşımı yapmasını istediğiniz 

durumlarda ve konuşmak istediği durumlarda üç noktadan ‘Sunucu yap’ butonuna tıklanır ve öğrenci, 

sunucu yapılır. Sunumu bitince yine aynı yerden ‘Katılımcı yap’ butonuna tıklanarak katılımcı yapılır.

 Önerilen; bu derse kaydı olup ta henüz derse katılmayan öğrencilerdir. Katılım istediği göndererek 

katılması için davet gönderebilirsiniz.



Dersin sonu

Ayrıl derseniz siz dersten ayrılırsınız ders hala devam eder. Öğrenciler kendi aralarında görüntülü şekilde 
sohbet etmeye devam ederler.
Toplantıyı sonlandır derseniz odadaki herkesi atar ve toplantıyı bitirir.

Üç noktadan kaydı durdur butonuna tıklıyoruz. Ders kaydı durdurulduktan sonra otomatik 
derlenir ve bir süre sonra işlenen dersin sohbet alanına ve Micrasoft Stream'e yüklenir. 
Dersi alan bütün öğrenciler bu videoyu daha sonra izleyebilirler.

* Paylaşım yapmayı durdurmak için "Paylaşımı Durdur" butonuna 
tıklayınız.

Katılımcı listesini indirmek için yani yoklama almak için ‘Katılımcıları Göster’         butonuna 
tıkladıktan sonra ‘Katılımcılar’ başlığının yanındaki üç noktaya tıklıyoruz. ‘Katılımcı listesini indir’ 
linkine tıklıyoruz. Bilgisayarınızdaki ‘indirilenler’ klasörüne excel dosyası inecektir. 
(Ders esnasında öğrenciler ayrılıp tekrar bağlanabileceği için, bu işlemi dersin sonunda yapınız.)

https://web.microsoftstream.com/


Microsoft Stream video ayarları

Yaptığınız online eğitim kaydı derlenip Stream’e yüklendikten sonra sınıfın 
sohbet bölümündeki videonun yanındaki üç noktaya tıklanır ‘Microsoft 
Stream’de aç’ linkine tıklanır.
Bu sayfadan video ile ilgili bütün ayarları yapabilirsiniz. Video ile ilgili ayarları 
sadece kayıt sahibi yapabilir. Videoya yeni sahip tanımlamak için üç noktadan 
‘Video ayarlarını güncelleştir’ linkine tıklayarak kişi tanımlayarak kişiye sahip 
yetkisi verebilirsiniz. Eğer Stream’e kayıt hatası alırsanız Fakülte Sekreteriniz ile 
görüşünüz.

Bezmialem’deki bütün kullanıcılar bu videoyu görmesini isterseniz işaretleyiniz.

Videoyu görmesini istediğiniz kişileri belirleyiniz. Başka sınıflarında bu videoyu görmesini 
isterseniz, Şununla paylaş yazan yeri guruplarım olarak değiştirerek gurup adını yazarak 
ara butonuna basınız.

Sahip yetkisindeki kişiler videoyu indirebilir, güncelleyebilir, silebilir, değiştirebilir, 
kırpma işlemi yapabilir. 

Yaptığınız işlemleri kaydetmek için uygula butonuna tıklamanız gerekmektedir.



Ödev modülü

Öğrencilere ödevler atayarak geri bildirim yapmasını sağlayabilirsiniz. Öğrencilerin yüklediği ödevlere puan verebilirsiniz.

‘Oluştur’ butonuna tıklıyoruz, ardından ‘Ödev’ butonuna tıklıyoruz.

Gelen ekrandan ödev ile ilgili bilgileri giriyoruz.

Test yapmak isterseniz; Office Form uygulaması açılacaktır buradan test hazırlayabilirsiniz.

 Yönerge ve kaynak ekleyebilirsiniz.
 Puanlama olarak 100 üzerinden yapacaksanız 100 yazmanız yeterli. Dereceli (İyi-Kotu-Fena Değil) puan da ekleyebilirsiniz.
 Hangi sınıfınıza bu ödevi atamak istediğinizi seçiniz. 
 Öğrenci bazlı atama yapabilirsiniz.
 Son teslim tarihini belirtebilirsiniz.

At         =Ödevi hazırlamaktan vaz geçerseniz ‘At’ (Çıkış) butonuna tıklayınız.
Kaydet = Bu ödevi kayıt edersiniz fakat öğrencilere henüz atama yapmamış olursunu
Ata       = Öğrencilere ödevi atamak için ‘Ata’ butonuna tıklayınız

Ödevi atadığınız anda, ödev atanan öğrencilere bildirim (mail, teams mobil bildirimi, teams bildirimi) gidecektir.

Üst menüden ‘Ödevler’ menüsüne tıklıyoruz.



Ödev Puanlama

Ödevler sekmesine tıklıyoruz

Atandı açılır menüsün altında ilgili ödeve tıklıyoruz.

Geri dönüş yapılacaklar listesinden teslim edilen ödevi seçiyoruz.

Ödevi teslim eden öğrenciler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ödev üzerindeki geçmişi görüntüleyebilirsiniz.

Dosya ile ilgili işlemleri yapabilirsiniz.

Öğrenciye geri bildirim için metin yazabilirsiniz.

Ödeve verdiğiniz puanı bu alana yazınız

‘İade et’ butonu ile ödevi notunu öğrenciye bildirebilirsiniz.



Sınıf Not Defteri

OneNote Sınıf Not Defteri’niz, tüm sınıfın metin, resim, el yazısı not, ek, bağlantı, ses, video ve daha fazlasını 
depolamasını sağlayan dijital bir not defteridir.

Her bir not defteri üç bölüm halinde düzenlenir:

 Öğrenci Not Defterleri — Öğretmen ve her bir öğrenci arasında paylaşılan özel bir alandır. Öğrenciler yalnızca kendi 

not defterlerini görebilirken öğretmenler her öğrencinin not defterine erişebilir.

 İçerik Kitaplığı — Öğretmenlerin öğrencilerle notlar paylaşabileceği, salt okunur bir alandır.

 Ortak Çalışma Alanı — Sınıfınızdaki herkesin paylaşımda bulunup düzenleyebileceği ve işbirliği yapabileceği bir 

alandır.



TEŞEKKÜRLER


